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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

 
RUSZYŁ NABÓR FILMÓW NA KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY 

 
 
Kraków, 30 wrze śnia 2010 – Ruszył nabór filmów na 51. edycj ę Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego, która odb ędzie si ę w dniach 23 – 29 maja 2011 roku. Festiwal 
prezentuje filmy w trzech konkursach oraz w sekcjac h pozakonkursowych. W 
konkursach mog ą brać udział tylko filmy zrealizowane po 1 stycznia 2010  roku. 

 

Krakowski Festiwal Filmowy, jedna z najstarszych europejskich imprez filmowych, wkracza w 
drugie półwiecze istnienia. Impreza z roku na rok ewoluuje i rozwija się, ale trzonem 
Festiwalu pozostają trzy sekcje konkursowe: 

 

1. międzynarodowy konkurs filmów krótkometra Ŝowych , do którego mogą być zgłoszone 
filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 min.  

 

2. międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych , do którego mogą być zgłoszone 
filmy dokumentalne o czasie trwania: 

• od 30 do 60 min.  

• powyŜej 60 min.  

 

3. konkurs polski , do którego mogą być zgłoszone filmy zrealizowane w Polsce, o czasie 
trwania: 

• filmy dokumentalne – powyŜej 60 min.,  

• filmy dokumentalne – do 60 min.,  

• filmy animowane – do 30 min.,  

• filmy fabularne – do 30 min., 

 

 

Wymóg premiery polskiej  obowiązuje tylko w mi ędzynarodowym konkursie filmów 
dokumentalnych . W pozostałych konkursach polska premiera filmu nie jest wymagana, 
jednak pierwszeństwo mają filmy, które nie były prezentowane w Polsce na Ŝadnym festiwalu 
odbywającym się przed 51. KFF. 

 

Z filmów zgłoszonych do konkursu polskiego komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą 
uczestniczyły równieŜ w konkursach międzynarodowych.  
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Nowością w tym roku jest moŜliwość zgłaszania do konkursu polskiego filmów 
dokumentalnych o czasie trwania przekraczającym 60 minut. 

 

W konkursach mog ą brać udział tylko filmy zrealizowane po 1 stycznia 2010  roku. 

  

Terminy zgłaszania filmów do selekcji: 

• dla filmów zrealizowanych przed 31 sierpnia 2010 r. : 30 listopada 2010   

• dla filmów zrealizowanych po 31 sierpnia 2010 r.: 4 lutego 2011  

 

 

REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA znajdują się na: www.krakowfilmfestival.pl   
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PR Manager 
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